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Abstract 
In this bachelor thesis has plastic optical fibres been integrated in the warp of a weave. The 

purpose of the thesis was to make a research if it is possible to produce light emitting weaves 

with optical fibres in an industrial production. The thesis was divided into several parts, both 

theoretical and practical. The theoretical part involved taking part of different types of 

information, such as scientific articles and interviews with knowledgeable people within the 

related areas. 

The practical part in this thesis was composed of several different phases. A test weave in a 

handloom was first performed to find out which weave to use and to understand the materials 

behaviour. Then a method for testing different materials to grind the optical fibre with was 

constructed, and out of the results two materials were chosen. After that, a warp with optical 

fibres was placed into a loom and several prototypes were woven. In an optic laboratory were 

measurements made on the prototypes’ light emitting ability.  

The results of the measurements showed that the optical fibres did not cope with the bends in 

the weave. Too much light emitted out of the bends so the weave only emitted light for 50 cm. 

The conclusion is that it is possible to weave with optical fibres in the warp, but a new weave 

where the optical fibres lie straight in the fabric must be constructed.  

Keywords: optical fibres, weaving, industrial production, light emitting, light. 
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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver ett examensarbete där optiska fibrer av plast integrerades i varpled i 

en väv. Syftet med examensarbetet var att undersöka om det är möjligt att industriellt 

producera ljusemitterande vävar med optiska fibrer. Arbetet delades upp i olika delar, både 

teoretiska och praktiska. Den teoretiska delen innebar informationssökning inom olika 

medier, såsom vetenskapliga artiklar och intervjuer med insatta människor inom de berörda 

områdena.  

Den praktiska delen i examensarbetet bestod av flera olika moment. Först utfördes en 

provvävning i en handvävstol, för att finna en lämplig bindning och lära känna materialen. 

Därefter konstruerades en metod för att testa olika slipmaterial att slipa den optiska fibern 

med, och utifrån resultaten valdes två slipmaterial ut. Sedan sattes en väv med optiska fibrer 

upp i en vävmaskin och ett flertal provvävar vävdes. I ett optiklaboratorium skedde sedan 

mätningar på provvävarnas ljusemittering. 

Resultatet av mätningarna visade att de optiska fibrerna inte klarade av krökningarna i väven. 

För mycket ljus läckte ut i krökningarna så väven lyste inte mer än 50 cm. Slutsatsen är att det 

är fullt möjligt att väva med optisk fiber i varpled, men en bindning där de optiska fibrerna 

ligger rakt i väven måste konstrueras.  

Nyckelord: optiska fibrer, vävning, industriell produktion, ljusemittering, ljus. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Den optiska fibern har funnits länge och har mest använts för att transportera information från 

ett ställe till ett annat. Då ljus används för att förflytta informationen kan de även användas till 

att avge ljus. Om de optiska fibrerna kan integreras i en väv skulle det kunna skapas stora 

ljusemitterande vävar. Skulle det vara möjligt att tillverka vävar industriellt med optiska fibrer 

finns det många användningsområden för väven. Till exempel i inredning där väven kan 

fungerar som en vacker detalj som avger ett behagligt sken eller ett tyg som kan transportera 

signaler genom sig.  

De flesta tygerna som utvecklas med optiska fibrer är vävda och fördelen med det är att de 

optiska fibrerna har en bestämd och regelbunden ordning. En tunn konstruktion erhålls som 

även är flexibel. En annan fördel med de optiska fibrerna är att de inte avger någon värme. 

Det blir alltså en lysande yta som inte ger ifrån sig någon värme eftersom ljuskällan är 

separerad från tyget.
1
  

1.2 Bakgrund 

Redan för 150 år sedan fanns principen för att transportera ljus i en optisk fiber, men det 

dröjde ända till 1970-talet innan de optiska fibrernas kvalitet och pris hade förbättrats så pass 

mycket att de kunde användas inom kommunikationssystem.
2
 Optiska fibrer utvecklades ur 

anordningar som var gjorda för att styra ljus för belysning. Innan optiska fibrer började 

användas inom kommunikation användes de för att kunna titta inuti människokroppen. För att 

undersöka magen och tarmarna används idag buntar med optiska fibrer. De optiska fibrerna 

kommer lätt fram på annars svåråtkomliga ställen i kroppen.
3
 Den optiska fibern består av en 

kärna med ett yttre skal runt. Den kan transportera ljussignaler upp till 50 km utan att 

märkbart förlora signalstyrka.
4
 

De optiska fibrerna används både som kommunikationsmedel och för ljusemitterande 

ändamål. De är monofilament som finns i olika tjocklekar och de är antingen gjorda av glas 

eller plexiglas (polymetylmetakrylat, PMMA). Denna utformning gör att det är möjligt att 

integrera dem i textil. På Textilhögskolan i Borås har flera examensarbeten handlat om just att 

kombinera textil med optiska fibrer. I många fall har dessa arbeten gått ut på att tillverka en 

specifik produkt eller att fokusera mer på design. 

På 1960-talet kom optiska fibrer av plast och då kom idén att integrera fibrerna i textil. 1967 

fick företaget DuPont ett patent som innefattade optiska fibrer i textila strukturer. De optiska 

fibrerna av glas var betydligt bättre än de av plast så de användes mest, men på 1990-talet 

hittades användningsområden för den optiska fibern av plast. Den är dessutom billigare än de 

av glas. På 1990-talet utvecklades fler vävar med optiska fibrer.
5
 De första tygerna som 

producerades användes främst till belysning. De som då försökte tillverka tyger med optiska 

fibrer var mest modeskapare, men när tygernas potential kom fram påbörjade försök med att 

göra andra produkter av textil och optiska fibrer. Ett exempel är kläder med flexibla, lysande 

skärmar som kan kontrolleras med en mobiltelefon.
6
  

                                                             
1
 Selm, et. al. (28 juli 2010) 

2
 Brochier och Lysenko (2008) 

3
 Hecht (2006) 

4
 Brochier och Lysenko (2008) 

5
 Selm, et. al. (28 juli 2010) 

6
 Brochier och Lysenko (2008) 
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Det har testats att både sticka och väva med den optiska fibern, men med blandade resultat. 

Att sticka med optisk fiber i väfttrikå eller varptrikå är inte möjligt då fibern inte klarar av de 

skarpa kröknigarna. Det är teoretiskt möjligt att lägga in den optiska fibern som väftinlägg i 

varptrikå, men fibern blir då avklippt vid stadkanterna av textilen. Detta gäller även för 

vävning om den optiska fibern används som inslag. Det är inte önskvärt att den optiska fibern 

blir avklippt då det krävs en liten extra bit utanför väven för att koppla in fibrerna till 

ljuskällan.  

Carolina Müllers masteruppsats Energy Curtain (2005) i textilteknologi på Textilhögskolan i 

Borås, handlar om att integrera optiska fibrer i en gardin. Catarina Mosessons kandidatuppsats 

Energi Gardinen (2007) för textilingenjör på Textilhögskolan i Borås, är en vidare utveckling 

av Müllers uppsats där Mosesson vävde med optiska fibrer i varpled. I dessa uppsatser har 

mycket grundarbete gjorts vilket bidrar till att många problem kan undvikas under arbetets 

gång.  

I Sverige bedrivs det mycket forskning inom fiberoptik. Bland annat finns Acreo som är ett 

forskningsinstitut inom informations- och kommunikationsteknologi och Acreo finns på flera 

orter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Kista, och i Hudiksvall har Acreo ett center för fiber 

optik. Acreo Fiber Optic Center startades 2007 av Acreo, fyra partneruniversitet och cirka 20 

industriella partners.
7
  

Fiber Optic Valley har mycket samarbete med Acreo och är en organisation som hjälper 

företag inom området fiberoptik. De hjälper bland annat till med forskning och utbildning, 

och de har ett brett kontaktnät inom branschen. Fiber Optic Valley har sitt huvudkontor i 

Hudiksvall. Där har de även ett öppet optiklaboratorium där företag kan komma och testa sina 

idéer med hjälp av teknikerna i labbet.
8
   

1.3 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att finna ett industriellt sätt att producera en 

ljusemitterande väv med optiska fibrer. För att den optiska fibern ska avge ljus så måste 

antingen fiberns yttre hölje förstöras eller så måste fibern böjas i en viss vinkel. Detta medför 

att en industriell metod för att förstöra den optiska fiberns ytterhölje eventuellt måste 

konstrueras. En bindning som ger bra ljusemittering ska även hittas.  

Om det är möjligt att tillverka ljusemitterande vävar med optiska fibrer kommer det ge många 

möjligheter att utveckla nya produkter.  

1.3.1 Problemformuleringar 

 Vilka bindningar ger bäst ljusemittering? 

 Vilken färg på materialet ger bäst ljusemittering i kombination med den optiska 

fibern? 

 Vad finns det för metoder för att förstöra ytterhöljet på den optiska fibern? 

 Hur långt lyser den optiska fibern efter destruktion av ytskiktet? 

 Vilka möjligheter finns det till att få in den optiska fibern i varpen? 

 Hur tålig är den optiska fibern?  
o Hur böjtålig är fibern? 

o Klarar den av vävprocessen? 

 Hur ska de optiska fibrerna samlas ihop i slutet av väven för att kunna kopplas till 
ljuskällan? 

                                                             
7
 Acreo (2010) 

8
 Fiber Optic Valley (2010) 
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1.4 Avgränsningar 
Arbetet begränsas för att öka möjligheterna att få fram ett konkret resultat. Genom att endast 

fokusera på att väva med den optiska fibern i varpled avgränsas en stor del 

produktionsmetoder såsom stickning, virkning och brodering. Optisk fiber av plast med 

diametern 0,25 mm kommer att användas i väven. Förutom optisk fiber kommer enbart 

monofilament av vit och transparent polyester att användas som inslag och övrig varp. 

Polyestern har samma diameter som den optiska fibern.  

För att begränsa antalet tester och problem i vävmaskinen kommer det först ske en 

provvävning i handvävstol. Även i provvävningen kommer antalet bindningar som testas 

begränsas.  

1.5 Metod 
Då det inte har funnits tillgång till några tidigare studier med mätvärden under arbetet, och 

heller inte någon mätutrustning under större delen av arbetet är det mest kvalitativ data som 

har samlats in. 

Under början av arbetet skedde informationssökning för att ta del av tidigare studier kring 

integrering av optiska fibrer i textil. Sökningar efter information om material och olika 

processer har också utförts. Genom sökning i Borås högskolas bibliotekskatalog och BADA 

(Borås akademiska digitala arkiv) hittades tidigare examensarbeten och studier i ämnet. 

Sökning efter tidigare studier skedde även i tillgängliga databaser på högskolan i Borås och i 

allmänna sökmotorer, såsom Google och Google Scholar.  

 

Lämpliga rapporter, vetenskapliga artiklar och internetsidor som har hittats under 

informationssökningen har kritiskt granskats för att få så aktuell och korrekt information som 

möjligt. 

 

Insatta personer inom vävning och optiska fibrer, både på Textilhögskolan i Borås och externa 

personer, har intervjuats för att ta del av deras kunskap och få hjälp med att lösa problem. 

Även här är det viktigt att vara källkritisk och granska all data som erhålls. 

 

För att kunna testa de idéer som kom fram från informationsökningen utfördes en 

provvävning i en handvävstol. Olika färg på garnet, tätheter och bindningar testades i olika 

kombinationer för att hitta den som gav bäst ljusemittering. Genom provvävningen kunde 

även problem lösas som annars skulle kunna uppstå i industriell tillverkning.  

 

Då det inte finns tillgång till någon mätutrustning som kan mäta ljusemittering tillgänglig 

under provvävningen bedömdes vävens ljusemitterande förmåga visuellt. 

 

En av frågeställningarna var att undersöka vilka metoder det finns för att förstöra ytterhöljet 

på den optiska fibern med. För att kunna testa några olika material att slipa fibern med och 

sedan kunna bedöma proverna, och jämföra dem, konstruerades en systematisk metod att slipa 

fibern med. I metoden drogs den optiska fibern med en konstant hastighet mellan två 

slipmaterial, som hade en vikt placerad ovanpå sig. Flera olika slipmaterial, vikter och 

hastigheter testades i olika kombinationer. Utifrån bedömningarna valdes två slipmaterial.  
 

Efter provvävningen i handvävstol och sliptesterna sattes en väv med optiska fibrer upp i en 

vävmaskin. Här testades de bindningar och inslag som valts ut och bedömts fungera bäst från 

provvävningen.  
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En studieresa genomfördes till Hudiksvall. Där besöktes forskningsinstitutet Acreo som 

bedriver forskning inom fiberoptik. Under denna studieresa besöktes även Fiber Optic Valley 

där mätningar utfördes på den färdiga väven i deras optiklaboratorium.  

2. Arbetets genomförande 

2.1 Material 

2.1.1 Fiber optik 

Optiska fibrers främsta användningsområde är att transportera information från ett ställe till 

ett annat, men de kan även användas för att emittera ljus om de kopplas till en ljuskälla. 

Optiska fibrerna använder ljus för att transportera informationen. Fibrerna är tillverkade av en 

lång smal sträng av antingen glas eller plast.
9
 

Optiska fibrer består av en kärna som är omgivet av ett material som kallas för cladding. Det 

är i kärnan som ljuset transporteras och claddingen ser till att ljuset inte kan sticka iväg ut från 

fibern.
10

 Utanpå claddingen så finns det ett skyddande lager som oftast består av ett eller flera 

lager av en polymer. Det har inga optiska egenskaper utan skyddar enbart fibern, från bland 

annat elektriska stötar.
11

 

2.1.1.1 Ljus 

Ljus är elektromagnetisk strålning och har en hastighet i vakuum på ungefär 300 000 km/s. 

Ljus som är synligt för oss människor har en våglängd mellan 390-770 nm, där 390 nm är ljus 

som är violett och 770 nm är rött ljus.
12

 När fiberoptik diskuteras är det enklast att se ljuset 

som en stråle.
13

  

Ljus har olika hastigheter i olika material. Ljusets hastighet i glas och andra material är lägre 

än hastigheten i vakuum. Om ljus färdas från ett material in i ett annat ändras hastigheten, och 

eftersom ljuset har en vågrörelse gör det att ljuset ändrar sin färdriktning. Detta fenomen att 

ljuset bryts kallas refraktion.
14

 Många har säkert sett detta fenomen då till exempel en pinne 

sticks rakt ner i vatten. Pinnen ser då ut att brytas vid vattenytan och gå i en annan vinkel 

under vattnet. Detta beror alltså på att ljuset har en lägre hastighet i vatten än luft.  

Refraktionsindexet, eller brytningsindex som det också kallas, symboliseras av n och är 

dimensionslöst. Det uttrycker förhållandet mellan ljusets hastighet i vakuum, c och ljusets 

hastighet i det specifika materialet, v. Formeln visas i figur 1. Oftast så jämförs ljusets 

hastighet i luft med hastigheten i materialet, men det gör inte så stor skillnad då 

refraktionsindexet för luft vid normal temperatur och tryck är 1,000293.
15

  Glas 

brytningsindex brukar vara ungefär 1,5, men det går att variera genom att ändra glasets 

sammansättning.
16

  

 

                                                             
9
 Sterling (2000) 

10
 Hecht (2006) 

11
 Sterling (2000) 

12
 Nationalencyklopedin, ljus 

13
 Sterling (2000) 

14
 Sterling (2000) 

15
 Hecht (2006) 

16
 Sterling (2000) 
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Figur 1. Formeln för brytningsindex. 

Hur mycket ljuset bryts när det går in i ett annat material med nytt brytningsindex beror på 

skillnaden mellan de två brytningsindexen och ljusets infallsvinkel. Figur 2 visar en ljusstråle 

som går från ett material med lägre brytningsindex till ett material med högre brytningsindex. 

Den streckade linjen kallas normal och när n2 är högre än n1 bryts ljuset mot normalen. Är 

däremot n2 är lägre än n1 bryts ljuset ifrån normalen. Θ1 kallas infallsvinkel och Θ2 kallas 

brytningsvinkel. De vinklarna mäts utifrån normalen.
17

 

När infallsvinkeln ökar kommer brytningsvinkeln att närma sig 90°. Den infallsvinkel som 

ger en brytningsvinkel på 90° kallas gränsvinkel. När infallsvinkeln överskrider gränsvinkeln 

kommer det ske en totalreflektion, det vill säga allt ljus kommer att reflekteras tillbaka i det 

första materialet och inget ljus tränger in i det andra materialet.
18

  

 

Figur 2. Brytningen av en ljusstråle då den går från ett material med lägre brytningsindex till ett material med 

högre brytningsindex. 

2.1.1.1.1 Snells lag 

Snells lag visar relationen mellan infallsvinkeln Θ1 och brytningsvinkeln Θ2, formeln visas i 

figur 3.  

                   

Figur 3. Relationen mellan infallsvinkeln Θ1 och brytningsvinkeln Θ2. 

Med hjälp av den kan gränsvinkeln, Θc, räknas ut. Vid uträkning av gränsvinkeln är Θ2 = 90°. 

Formeln visas i figur 4. 

          
  

  
  

Figur 4. Formeln för gränsvinkeln, Θc. 

 

 

                                                             
17

 Hecht (2006) 
18

 Sterling (2000) 
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Vid vinklar som är större än gränsvinkeln kommer allt ljus att reflekteras, vilket är precis det 

som händer inne i den optiska fibern. Eftersom ljuset reflekteras så studsar ljuset tillbaka i 

samma material, alltså kommer n1 = n2 och infallsvinkeln och reflektionsvinkeln är också 

densamma, Θ1 = Θ2. Om då kärnans och claddingens olika brytningsindex i den optiska fibern 

är kända kan gränsvinkeln räknas ut. Då erhålls hur stor infallsvinkeln måste vara för att ljuset 

hela tiden ska reflekteras i fibern. Eftersom infallsvinkeln är lika med reflektionsvinkeln 

kommer ljuset hela tiden att ha samma vinkel.
19

 

2.1.1.2 Optiska fibrer 

Vanliga brytningsindex för en optisk fiber är 1,47 för kärnan och 1,46 för claddingen. Det är 

viktigt att brytningsindexen kontrolleras och att de blir rätt vid tillverkningen av den optiska 

fibern för att den ska fungera enligt önskemålen.
 20

 Ljus som förs in i den optiska fibern och 

som får en infallsvinkel över gränsvinkeln kommer att konstant totalreflekteras i kärnan och 

röra sig i ett zick-zack mönster genom fibern. Ljus som får en vinkel som är lägre än 

gränsvinkeln kommer att passera genom claddingen och förloras.
21

 Figur 5 visar en optisk 

fiber i genomskärning och hur en ljusstråle reflekteras i kärnan.  

 

Figur 5. Optisk fiber i genomskärning. 

Det finns tre olika typer av optiska fibrer. I den ena är både kärna och cladding gjorda av glas 

och där har fibern ett skyddande hölje av en polymer, i den andra är kärnan gjord av glas och 

claddingen av plast och inget extra skyddande hölje behövs. I den tredje typen är både kärna 

och cladding gjord av plast och det krävs inget extra skyddande hölje. Optiska fibrer som är 

helt i glas används mest. De som har kärna i glas och cladding i plast transporterat inte ljus 

lika effektivt som optiska fibrer av enbart glas. Optiska fibrer av plast är billiga och lätta att 

använda, men de har en begränsad bandbredd. Plasten som används i optiska fibrer är oftast 

polymetylmetakrylat (PMMA)
22

 Optiska fibrer av enbart plast läcker alltid ut lite ljus och kan 

därför inte transportera ljus lika långt som optiska fibrer av glas. De klarar oftast inte att 

transportera information tillfredställande i sträckor som är över 100 meter.
23
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Även om en optisk fiber är gjord av glas är den böjbar. Den kan böjas i små cirklar utan att gå 

sönder, men den är känslig för veck och bryts då lätt av. En optisk fiber är dock väldigt stark 

så draghållfastheten är hög.
24

 Den optiska fibern är till och med starkare än ett stålfilament 

med samma diameter. Något som försvagar fibern är sprickor i ytan och de kan förvärras om 

fibern utsätts för påfrestningar
25

. En optisk fiber av plast är mer flexibel och inte fullt så skör 

som en optisk fiber av glas. De kan därför tillverkas med större diameter och mindre 

skyddande lager.
26

 

De flesta optiska fibrer som används inom textil är gjorda av PMMA. Även om optiska fibrer 

av PMMA är något mer flexibla än de av glas, så är de fortfarande sköra och de försvagar 

dessutom ljuset något.
27

 PMMA är stabil i temperaturer upp till 85 °C om luftfuktigheten är 

låg, men blir temperaturen högre och dessutom luftfuktigheten högre bryts polymeren ner 

snabbare. Under normala förhållanden fungerar en optisk fiber i PMMA bra i 20-30 år, men 

utsätts den mycket för höga temperaturer och hög luftfuktighet kan användningstiden kortas 

ner till endast några tusen timmar. Vid temperaturer under 0 °C
 
blir en optisk fiber av PMMA 

skör och bräcklig.
28

 

Eftersom en optisk fiber är avsedd att transportera ljus, eller information, från ena änden till 

den andra måste den behandlas på något sätt för att få den att avge ljus. Ytan på fibern måste 

förstöras för att få ljuset att läcka ut från kärnan genom claddingen. Det går också att få ljuset 

att sticka ut genom att böja fibern tillräckligt mycket. Om fibern böjs så pass mycket att ljuset 

får en infallsvinkel som är mindre än gränsvinkeln kommer ljuset inte att reflekteras utan 

brytas och läcka ut ur fibern.
29

 Orenheter i kärnan kan också göra att ljus bryts ut. För att få 

fibern att lysa ytterligare skulle ett fluorescerande material kunna placeras utanpå 

claddingen.
30

 

Hur bra en optisk fiber lyser beror på många olika faktorer, dels på materialet den är tillverkad 

av och dels på hur böjd den är. Ljuskällan påverkar självklart, och även hur den optiska fibern 

är behandlad för att den ska lysa. Diametern på fibern påverkar också. Är fibern för grov blir 

den för stel och inte tillräckligt flexibel för att integreras i en väv, men den ska heller inte vara 

för tunn för då lyser den inte lika bra.
31

 

De optiska fibrer som användes under provvävningen var av både glas och plast med 

diametern 0,25 mm. Samma diameter hade den optiska fibern av plast som användes vid 

vävningen i vävmaskinen. Den var tillverkad av Mitsubishi Rayon Co. Ltd. och hette Eska 

CK-10. Enligt produktspecifikationen till CK-10 är den minimala böjningsradien som fibern 

klarar av 5 mm.
32

  

2.1.1.3 Ljuskällan 

För att få den optiska fibern att lysa krävs någon form av ljuskälla. Ofta är denna ljuskälla 

någon form av ljusdioder (LED), men det kan också vara någon typ av lampa. Hur många 

optiska fibrer som kan kopplas till samma ljuskälla beror på hur stark ljuskällan är. 
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2.1.2 Polyester 

Polyester är en syntetfiber som både finns som filament och stapelfiber. Det är en ganska tung 

fiber med en densitet på 1,39 g/cm
3
.
33

 Polyesterfibern är idag den största av alla textila fibrer. 

Av världsproduktionen av textila fibrer under 2007 var polyesterfibern den mest producerade 

med 40,8 % av den totala produktionen av textila fibrer, och den hade växt med nästan 11 %. 

Av produktionen av syntetiska fibrer är polyester den helt klart största med nästan 70 % av all 

produktion av syntetiska fibrer.
34

 Med namnet polyester menas material som innehåller estrar 

i huvudpolymerkedjan, och inte material som har estrar i sidokedjor av makromolekyler.
35

 

Rakt översatt betyder polyester många estrar.
36

 Figur 6 visar en ester där R´ och R kan vara 

vilken kolvätegrupp som helst.  

R´ C OR

O  

Figur 6. Estergrupp 

Det finns flera olika polyestrar, men den vanligaste inom beklädnad är polyetylen tereftalat 

polymeren (PES). I figur 7 visas monomeren för PES där n är polymerisationsgraden vilken 

brukar vara ungefär 115-140.
37

 Polyesterfibern är slät och har en jämn diameter. Till färgen är 

den benvit och delvis transparent, men den går att färga med dispersionsfärg.
38

 

C

O

C

O

O CH2 CH2 O

n
 

Figur 7. Monomeren för polyetylen tereftalat. 

 

2.1.2.1 Egenskaper 

Polyester är en stark fiber som ofta blandas med andra fibrer för att förbättra deras 

egenskaper. En vanlig kombination är bomull och polyester, men den blandas även med bland 

annat ull och viskos.
39

 Den höga dragstyrkan beror på polyesterns höga kristallinitet, den är 

ofta mellan 65-85 %. Polyestern behåller även sin goda styrka när den är blöt då det är en 

hydrofob fiber. Den höga kristalliniteten bidrar också till polyesterfiberns stelhet och dess 

skrynkelhärdighet.
40

 Polyesterfibern har även god nöthållfasthet.
41
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Polyester kan värmefixeras, det vill säga om polyestern värms upp till dess glastemperatur, 

Tg, och läggs i en önskvärd form för att sedan kylas ner igen kommer polyestern att behålla 

den nya formen. För att få polyestern i en annan form måste den värmas upp igen till Tg eller 

något över.
42

  

2.1.3 Polyeten 

Till provvävningen var det tänkt att det skulle användas polyester 0,25 mm i diameter, men då 

det inte fanns tillgängligt på Ludvig Svensson AB där garnet beställdes ifrån användes 

polyeten istället. Diametern på polyetengarnet var okänt, men det var något tunnare än det 

tänkta polyestergarnet med 0,25 mm i diameter. Garnspecifikation finns i bilaga 5. 

Polyeten är en syntetfiber som har den kemiska strukturen: (– CH2 – CH2 –)n. Den är billig 

och har en låg densitet. Inom textil används den mest inom tekniska produkter såsom filter, 

skyddskläder och förpackningsmaterial.
43

 Polyetenfiberns naturliga färg är vit, men den kan 

färgas. Den är vattenolöslig och även olöslig i de flesta organiska lösningsmedlen. Polyeten 

brinner dock bra. Det är en termoplast med relativt låg smältpunkt, den kan variera mellan 85-

145 °C beroende på vilken typ av polyeten det är.
44

  

Polyeten är relativt miljövänligt då det går att återvinna. Vid återvinning av 1 kg polyetenplast 

sparas cirka en liter råolja och det minskar koldioxidutsläppen med cirka 2 kg, jämfört med 

om ny polyetenplast tillverkades.
45

  

2.2 Bindningar 

Genom tidigare studier har det påvisats att det är möjligt att väva med optiska fibrer i väftled, 

men även i varpled. Problemet med att väva i väftled är att de optiska fibrerna klipps av vid 

stadkanterna på väven. I och med att de klipps av förhindras det att få längre optiska 

fiberändar som sedan ska kopplas ihop med en ljuskälla. För att skapa bättre förutsättningar 

att väva med optiska fibrer i väftled skulle det behöva göras modifieringar i vävmaskinen. I 

arbetet används de optiska fibrerna i varpled för att kringgå problemet med ihopkopplingen 

till en ljuskälla, såsom en LED-lampa eller laser. Genom att koppla ihop dem i slutet av väven 

kan längden på de optiska fibrerna lätt varieras.  

I en vävd struktur utsätts garnet för böjningar, vilket kan skada och bryta den sköra optiska 

fibern. Den bäst tänkbara bindningen för att integrera den optiska fibern i en väv är en 

bindning med så låg böjnings vinkel som möjligt. Jämförs de tre olika grundbindningarna 

tuskaft, kypert och satin så är det kypert bindningen (batavia, 2/2 eller 4/4) som har den 

minsta böjnings vinkeln. Därför rekommenderas kypertbindningen vid integrering av optiska 

fibrer i en väv.
46

  

När den optiska fibern är integrerad i en väv så kommer den att utsättas för böjningar, vilket 

kan bidra till hög ljusförlust eller att fibern går av. Genom att välja den mest anpassade 

bindningen för de sköra fibrerna så är det ingen omöjlighet att integrera dem i en väv. Det 

behövs inga direkta modifieringar av vävmaskinerna, men det rekommenderas att ha en 

separat varpbom till de optiska fibrerna för att få en jämn spänning på fibrerna.
47

 

                                                             
42

 Gohl och Vilensky (1983) sid. 116-117 
43

 Nationalencyklopedin, polyetenfiber 
44

 Kemikalieinspektionen 
45

 Miljösäck 
46

 Xiaoming (2005) 
47

 Mosesson, (2007) 



16 
 

Genom bindningen ska en så bra ljusemitterande förmåga som möjligt erhållas. Enligt tidigare 

studier på textilhögskolan i Borås så gav de sammansatta och dubbelvävda bindningarna bäst 

ljusemitterande förmåga. Utifrån dubbelbindningarna gjordes ytterligare undersökningar 

genom att kombinera den optiska fibern med syntetiska metallgarn. Med det syntetiska 

metallgarnet skapades ett reflekterande lager under de optiska fibrerna och detta gav starkare 

ljusintensitet.
48

 

2.2.1 Grundbindningar 

Grundbindningarnas kapacitet (k- värde) är hur många trådar bindningen är kapabel att 

omfatta och detta varierar från bindning till bindning. k-värdet beror på hur många 

genomslagspunkter en varptråd gör i bindningsrapporten. För att räkna ut k-värdet används 

följande ekvation: 

  
 

 
 

k = k-värde 

R = Bindningens rapporttal. 

g = Antalet genomslagspunkter för en varptråd. 

Genom k-värdet kan jämförelser göras på de olika bindningarna, förutsatt att bindningarna är 

vävda med samma inställningar, såsom garntjocklek och samma täthet i varp och väft. Om en 

väv har lågt k-värde innehåller den fler trådar/cm och upplevs styvare och stabilare i 

strukturen jämfört med en väv med högt k-värde som har mindre trådar/cm och väven upplevs 

lösare. Tuskaft är den bindningen som har lägst k-värde, då rapporttalet är 2 och antalet 

genomslagspunkter är 2, vilket ger ett k-värde på 1.
49

 Se figur 8. 

 

Figur 8. Genomslagspunkter i tuskaft. 

2.2.1.1 Tuskaft 

Tuskaft är den enklaste bindningen och har endast två olikvävande varp- och väft trådar, 

vilket gör att den blir liksidig. De udda trådarna i varpen sänks för det första inslaget och de 

jämna varptrådarna sänks för det andra inslaget, vilket ger en sammanflätning med 

förhållandet 1/1. På grund av detta förhållande har tuskaft den högsta nivån av krimp i sin 

struktur jämfört med de andra grundbindningarna och den har även det minsta k- värdet, det 

vill säga 1. Rapporten för tuskaft är 2×2.
50

 

Denna bindning kommer att testas tillsammans med de optiska fibrerna under provvävningen 

för att kunna bedöma skillnaden av ljusemittering mot de andra prover som kommer att 

utföras under provvävningen. Integrering av obehandlade och behandlade optiska fibrer 

kommer även att testas för att se om det bara räcker med de böjningarna som fibern får av 

bindningen för att kunna avge ljus, eller om det krävs att den ska vara behandlad. 
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2.2.1.2 Kypert 

I kypertbindningen förflyttar sig bindningspunkterna av varptrådarna i sidled efter varje inslag 

i samma rytm och det uppstår flotteringar i väven. Detta skapar ett diagonalt utseende i tyget, 

även kallat kypertlinjer. Dessa kypertlinjer kan ha Z-lutning, då linjen går uppåt i väven eller 

S-lutning, då linjen går nedåt. Bindningar där varp eller väft är mer dominerande än den andra 

i väven kan konstrueras. Jämfört med tuskaftsbindningen är kyperten lösare i strukturen och 

detta kan ses på kypertens k-värde som är något högre än tuskaften. För den liksidiga 

kypertbindningen batavia 2/2 är k-värdet 2. Detta betyder att väven inte är lika styv som en 

väv som är av tuskaft utan den är mer följsam. Den minsta rapporten som kan fås för kypert är 

3×3.
51

 
52

 

Efter att tagit del av tidigare studier angående integrering av optiska fibrer rekommenderades 

kypertbindningen på grund av dess reducerade böjningsvinklar. Därför kommer olika kypert 

bindningar att testas för att se hur dessa bindningar påverkar den optiska fibern och se hur bra 

bindningarnas ljusemittering är. 

2.2.1.3 Satin 

Med satin bindningen erhålls långa flotteringar eftersom varje varptråd endast har en 

bindepunkt i rapporten. De långa flotteringarna i bindningen ger ett slätt och glansigt uttryck i 

väven och det är antingen varp eller väft som är dominerande. Bindepunkterna i rapporten får 

inte angränsa till varandra utan de ska vara helt åtskilda. Bindningen är mycket lös i 

jämförelse med tuskaft och kypert eftersom satin har mindre bindepunkter i rapporten. Därför 

bör trådtätheten vara högre för satin än tuskaft för att få ett stabilare tyg. Varptrådarna har 

samma rytm men de är förskjutna med ett visst stigningstal i förhållande till varandra. Den 

minsta rapporten som kan fås för satin är 5×5.
53

 
54

 

 

Denna bindning ger långa flotteringar i varpled, vilket är önskvärt då den optiska fibern skall 

synas så mycket som möjligt för att få en optimal ljusemittering. Det som kan bli 

problematiskt är de skarpa böjningsvinklarna som uppkommer när den optiska fibern kommer 

att binda ner i väven. 

2.2.1.4 Spider weave 

I denna bindning grupperas varp- eller väfttrådarna i en viss struktur i väven och detta kan 

uppfattas som ”spindel väv”, själva vävtekniken kan även kallas linjär zick-zack. Ett visst 

antal varptrådarna rör sig i ett zick-zack mönster i väven och fångas upp av väfttrådar med 

jämna intervall. Dessa väfttrådar drar varptråden åt olika håll och skapar zick-zack mönstret. 

Under tiden varptrådarna inte är bundna i väven ligger de som en flottering ovanpå väven. 

Mellan de zick-zack gående varptrådarna är det en tuskaftsbindning. Vanligtvis brukar de 

flotterande trådarna vara i väften, eftersom om dessa trådar är i varpen kommer de att få en 

lösare spänning och trådarna börjar hänga och bli lösa.
55

   

 

 

 

                                                             
51

 Kärrman och Rydin, (2003) 
52

 Eriksson, Gustavsson och Lovallius, (1998) 
53

  Kärrman och Rydin, (2003) 
54

 Eriksson, Gustavsson och Lovallius, (1998) 
55

 Alderman, (2004) 



18 
 

Denna bindning testades eftersom den optiska fibern skulle bli väl exponerad. Då den optiska 

fibern kommer att vara separerad från den övriga varpen så kommer spänningen kunna 

kontrolleras. Detta är ett måste eftersom blir den flotterande fibern blir lösare under 

vävningens gång. 

2.2.1.5 Kombination 

Genom att solva den optiska fibern på ett eget skaft kan det enkelt varieras hur ofta den ska 

bindas ner i väven. Detta betyder även att det kan kombineras med vilken bindning som helst i 

bottenskiktet. 

2.3 Handvävning 

Provvävningen sker på en kontramarschvävstol. Fördelen med kontramarschvävstolen är att 

den ger en ren skälbildning, då varptrådarna både höjs och sänks med hjälp av lattor. 

Kontramarschen har tre olika lattor vilket är topplattor, kortlattor (överlattor) och långlattor 

(underlattor).  Innan själva provvävningen kan börja måste ett antal förberedelser utföras.
56

 

2.3.1 Vävsedel 

Innan en väv kan sättas upp måste vissa uträkningar göras och resultaten förs sedan ner i en 

vävsedel. Vävsedeln ska innehålla vävteknik, bredd, längd och kvalitet. Se bilaga 1 för 

vävsedel till provvävningen. 

2.3.2 Varpning 

Varpning görs för att få den önskade längden och ordningen på varptrådarna, som har 

beräknats i vävsedeln, genom att skapa ett skäl. Det finns många olika typer varpor som 

används inom handvävningen, golvvarpa, bordsvarpa, vävvarpa och väggvarpa. När 

varpningen är klar knyts snören runt varpen på flera ställen så att trådarna inte ska röra sig och 

skapa oordning. Sedan tas varpen ner från varpan genom att göra en varpfläta. 
57

 

Varpningen under provvävningen gjordes på en golvvarpa med omkretsen tre meter vilket gör 

varje sida av varpan 0,75 meter. Varpningen utfördes med två trådar samtidigt och antalet 

trådar som varpas brukar kallas för lang. Först varpades den transparenta polyetenen med 240 

trådar och sedan följt av den vita med 240 trådar.   

2.3.3 Förskedning  

Förskedningen kan ske på olika sätt, men syftet med förskedningen är att få en jämn 

fördelning av varptrådarna på garnbommen och få rätt varptäthet. Förskedningen kan ske 

utanför vävstolen, då det förskedas i en grövre sked än den som ska användas vid den riktiga 

skedningen senare i inredningsarbetet. Det finns även andra sätt att förskeda på till exempel 

kan en redkam används. Redkammen är en träplatta med metallmärlor, som oftast är 

placerade med en centimeters mellanrum. Redkammen placeras på sträckbommen och håller 

langparen på plats vid pådragning av varpen.
58

 

För att få en jämn fördelning av varptrådarna på garnbommen användes i detta fall en redkam. 

Redkammen placerades på sträckbommen. Mellan varje metallmärla placeras tre langpar för 

att få 12 trådar/cm (3 langpar × 4 trådar i langparet = 12 trådar/cm). 
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2.3.4 Pådragning 

Varptrådarna träs först på bomkäppen som är ansluten till varpbommen där varpen kommer 

att vara rullas upp på. Det är viktigt att få så lång sträckning på varpen som möjligt innan den 

dras på varpbommen. Vid första varvet på garnbommen läggs bomspröt med jämna 

mellanrum för att skapa ett jämnt underlag för varpen. Sedan läggs bomspröt efter behov 

beroende på vilken varp som ska dras på, men det är vanligt att dra på två eller tre varv utan 

spröt för att sedan följa med ett varv med spröt.
59

 

Efter att varptrådarna blivit förskedade i redkammen träddes langparen på bomkäppen. 

Monofilament är väldigt svåra att hantera vid pådragning, då de glider lätt mot varandra och 

därmed skapar oordnig i varpflätan. Genom att sträcka, slå och använda hårda borstar blev det 

ordning på varpen till slut. 

2.3.5 Solvning 

För att varptrådarna ska kunna skapa skäl och därmed åstadkomma olika bindningar måste 

varptrådarna träs i solv på olika skaft. Ett skaft består av solv som är trädda på en över- och 

underkäpp. I mitten av solvet finns ett öga, även kallat solvöga. Vid solvningen numreras 

skaften för att förenkla solvningen och skaft nummer ett är det skaft som är närmast 

sträckbommen. Solvningen sker enligt solvningsschemat för den respektive bindningen.
60

  

Under provvävningen solvades varpen två gånger. Första solvningen var för spider weave 

bindningen på fem skaft och den andra solvningen var på åtta skaft rakt igenom, varptrådarna 

solvas i ordning på skaft 1-8, för att kunna skapa variation. 

2.3.6 Skedning 

När varptrådarna träs genom tänderna/rören i skeden med lämplig grovlek fås den rätta 

trådtätheten och även ordning på varptrådarna från solven. På skedens kortsida står skedens 

rörantal per decimeter och dess längd. Med hjälp av en skedkrok träs varptrådarna genom 

skeden, se bild 1.
61

  

 

Bild 1. Skedning av varptrådar med hjälp av skedkrok. 
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Spider weave bindningen skedades med olika antal trådar i rören i skeden. Den skedades med 

två trådar i rör tills den flotterande tråden i bindningen kom, då skedades tre trådar i rör. Detta 

gjordes för att det inte skulle bli för stora utrymmen bakom den flotterande tråden. En sektion 

i mitten skedades med två trådar i rör även när den flotterande tråden skulle skedas, för att se 

om det blev någon skillnad. Vid skedning av solvningen på åtta skaft, skedades alla trådar 

med två trådar i rör genom hela väven.  

2.3.7 Framknytning 

När skedningen var klar placerades skeden i slagbommen och justerades så att varpen var i 

mitten, detta görs för att allt ska bli rakt genom hela varpens gång i vävstolen. Det finns 

många olika sätt att knyta fram en väv. Det kan ske genom att knyta speciella knutar direkt på 

tygbomskäppen, som är ansluten till tygbommen, eller genom att använda sig av ett extra 

snöre som träs som ett zick-zack mönster mellan tygbomkäppen och de förknutna 

varptrådarna. Vid framknytningen är det viktigt att alla varptrådar blir jämnt spända för att 

inte skapa obalans i väven.
62

   

Vid framknytning av monofilament finns det stor risk för att knutarna ska lösa upp sig då 

fibrerna lätt glider mot varandra. Den första framknytningen gjordes med ett extra snöre.  

Varptrådarna delades in i trådgrupper om ca 2,5 cm och efter trådarna hade jämnats till 

gjordes en hård överhandsknop längst ut. Sedan träddes ett starkt extra snöre i zick-zack 

mönster mellan tygbomkäppen och de ihopknutna varptrådarna för att spänna upp dem, se 

bild 2. I denna uppknytning upplevdes det som om överhandsknoparna längst ut på 

varptrådgrupperna löste upp sig, detta gällde främst för den vita polyetenfibern. Samma 

framknytningsmetod gjordes vid den andra framknytningen, men utifrån observationerna från 

den tidigare framknytningen limmades överhandsknoparna för att undvika att knoparna skulle 

glida.  

 

Bild 2. Framknytning med extra snöre. 

2.3.8 Uppknytning 

För att kunna skapa skäl i varpen måste skaften och tramporna kopplas ihop. Varje bindning 

har olika uppknytningar beroende på vilka skaft som ska höjas och sänkas. Vid vävning med 

kontramarschvävstolar fås ett rent skäl då varptrådarna både höjs och sänks med hjälp av kort- 

och långlattor.
63

 Se bilaga 2 för uppknytningarna till bindningarna i provväven. 
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2.3.9 Provvävning 

Först vävdes det med ett grövre monofilamentgarn med hög ytfriktion för att sprida ut 

varptrådarna och få jämn spänning. Bindningen som vävdes först var spider weave, men efter 

ca 40 cm vävning beslutades att klippa ner väven och solva om för att kunna testa de övriga 

bindningarna. Efter solvning, skedning, framknytning och uppknytning vävdes det igen med 

monofilamentgarn med hög ytfriktion.  

Bindningarna tuskaft, satin, kypert och korskypert vävdes med optiska fibrer i olika tätheter. 

Vävning skedde med optiska fibrer av både glas och plast. Tester gjordes även genom att slipa 

de optiska fibrerna med sandpapper för att få mer ljusemittering. Mellan de optiska fibrerna 

användes både vitt och transparent polyetengarn som inslag. Det upplevdes att kombinationen 

vitt inslag mot transparent varp gav bäst ljusemittering.  

Efter att ha vävt en bit hade polyetengarnen i kanterna av väven blivit slitna och uppruggade 

av skeden. För att undvika detta användes en spännare som spände ut kanterna på väven.  

2.3.10 Val av bindning  

Spider weave valdes bort ganska snabbt då den var onödigt krånglig att solva och väva. Både 

den optiska fibern och polyetengarnet var för stela för att få den önskade strukturen på väven. 

Ett enklare sätt att få den optiska fibern att flottera på vävens ovansida kunde konstrueras. 

Därefter testades tuskaft och där upplevdes att det blev för skarpa krökningar för den optiska 

fibern. Vid beröring med handen över väven med den optiska fibern kändes de skarpa 

krökningarna tydligt. Ifall tuskaften skulle vara som ett bottenlager med den optiska fibern 

som flotterande trådar ovanpå, skulle det också bli väldigt skarpa krökningar där den optiska 

fibern binder ner i väven. Då finns det risk att allt ljus bryts ut i den skarpa krökningen.  

Den tredje bindningen som testades var satin. I denna bindning skapades de önskade 

flotteringarna, men även här blev det för skarpa krökningar när den optiska fibern bindes ner i 

väven. Oavsett om den optiska fibern var behandlad eller inte så bröts ljuset ut i de första 

krökningarna. Satinen packades lätt och blev väldigt tät. Det gav en glansig och fin yta, men 

det går också åt väldigt mycket garn.  

Sedan testades en batavia 4/4. Den fick en glansig och fin yta, men den har tydliga 

kypertlinjer. Bindningen har mjuka och jämna krökningar, vilket är skonsamt för den optiska 

fibern. På grund av att bindningen är så skonsam mot den optiska fibern fick den ett jämnare 

ljus som även lyste genom hela väven. Efter batavia 4/4 testades en korskypert som var 

baserad på 4/4 batavia. Den ger precis som batavia 4/4 mjuka och jämna krökningar, men utan 

kypertlinjer. Den påminner lite om satin fast den har fastare struktur då den har ett lägre k-

värde än satinen.  

Utifrån provvävningen valdes det att i vävmaskinen väva bindningen batavia 4/4 och 

korskypert som bottenväv med den optiska fibern flotterande på ovansidan över 12 trådar, då 

de bindningarna upplevdes skonsammast för den optiska fibern.  
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2.4 Industriell vävning  

2.4.1 Varpning 

En polyestervarp beställdes från företaget Ludvig Svensson AB i Kinna. Provväven, som hade 

12 trådar/cm, upplevdes lite för gles valdes en trådtäthet på 20 trådar/cm till vävmaskinen. Att 

väva fullbredd i vävmaskinen kändes överflödigt och det skulle ta onödigt lång tid att solva 

och trä maskinen. Därför valdes en skedbredd på 120 cm. Cirka 6 m varp blir spill och lite går 

åt i början av väven för att få rätt inställningar. Därav valdes en varplängd på 35 m för att ha 

ordenligt med varp att provväva med.  

 

Ludvig Svensson AB hade inte möjlighet att tillverka denna varp. Det fanns dock en 

färdiginredd vävmaskin i vävlabbet på skolan med en transparent, monofilament polyester 
varp som kunde utnyttjas. Diametern på polyestergarnet var 0,20 mm och tätheten var 27 

trådar/cm. Garnspecifikation finns i bilaga 6. Varpen var solvad rakt igenom på 16 skaft.  

2.4.2 Vävmaskinen 

Vävningen skedde på en vävmaskin av modellen Dornier, typ: GTN6/SD som för in väften 

med hjälp av positiva gripare. I bild 3 a) ses vävmaskinen. Fördelen med positiva gripare är 

att de har en aktiv överlämning av väften vilket gör väftinläggningen mer kontrollerad. 

Väftinläggningen blir något långsammare jämfört med negativa gripare, men det går att 

använda fler olika typer av väftgarn.  Maskinen har kapacitet att väva med 20 skaft, men på 

just denna vävmaskin fungerar inte två av skaften så den har 18 skaft. Skaften styrs av en 

skaftmaskin av modellen Stäubli. Skaftmaskinen läser av hålkort för att veta vilka skaft som 

ska höjas och sänkas, se bild 3 b). Två av skaften, skaft 1-2, används för att väva stadkanten i 

tuskaft. De optiska fibrerna placeras på skaft 18. Maskinen är inställd på att väva med en 

hastighet på 160-180 inslag/minut. Den enda modifikationen som är gjord på vävmaskinen är 

att sandbommen har tejpats för att inte skada de optiska fibrerna.  

 

Bild 3 a) och b). Bild a) (vänster) visar vävmaskinen som användes. Bild b) (höger) visar skaftmaskinen, modell 

Stäubli, med hålkort. 
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2.4.3 Test av olika slipmaterial 

För att kunna testa olika material och tryck att slipa fibern med, konstruerades en systematisk 

metod där den optiska fibern drogs mellan två slipmaterial med konstant hastighet och tryck. 

För att få en konstant hastighet användes en köksassistent som fibern tejpades fast och 

rullades upp på. Hastigheten som köksassisten snurrade med räknades ut genom att dela 

omkretsen på den roterande bunken med tiden det tog för den att rotera ett varv. För att få den 

tiden, mättes de antal sekunder det tog för bunken att rotera tio varv fem gånger och ett 

medelvärde räknades ut för ett varv. Köksassistenten hade två hastigheter så för att se om 

hastigheten hade någon betydelse på slipningen räknades båda hastigheterna ut. Resultatet av 

tidsmätningen finns i tabell 1.  

Tabell 1. Resultat av tidsmätning. 

Hastighet 1 Hastighet 2 

15,3 s 11,1 s 

15,4 s 11,3 s 

15,6 s 11,0 s 

15,7 s 11,2 s 

15,3 s 11,1 s 

Medelvärde: 15,46 s Medelvärde: 11,14 s 

Ett varv: 1,546 s Ett varv: 1,114 s 

 

Bunkens omkrets: 0,441 m 

Hastigheterna räknades ut med formeln    
 

 
 

Hastighet 1:  
     

     
                  

Hastighet 2:  
     

     
                  

För att få den optiska fibern att gå rakt och horisontellt när den slipades och rullades upp 

användes en låda med rätt höjd, i förhållande till bunken, som slipmaterialen placerades på. 

Då det var önskat att fibern skulle lysa runt om, placerades slipmaterialet så att det både 

slipade den optiska fibern på under- och ovansidan. Den undre biten av slipmaterialet sattes 

fast på lådan och den övre biten slipmaterial sattes fast på en CD-skiva, som sedan placerades 

mitt över det undre slipmaterialet. Tyngden ställdes på CD-skivan, rakt ovanför 

slipmaterialen. Bild 4 visar anordningen till slipmetoden. 
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Bild 4. Slipningsmetoden, där den röda tråden symboliserar en optisk fiber. 

Vikterna som användes i testen valdes utifrån en bedömning av trycket mellan bladbromsens 

plattor. De olika vikterna kan ses i tabell 2. Tyngd 4 valdes som en extra tung vikt för att hur 

den optiska fibern påverkades. Det kändes även som att de mer porösa slipmaterialen krävde 

mer tyngd för att ge slipande effekt på den optiska fibern. Materialen som användes i försöken 

var smärgelduk, stålull och allrengöringssvamp.  

Tabell 2. Tyngder.  

Tyngdnummer Vikt 

Tyngd 1 0,56 kg 

Tyngd 2 0,96 kg 

Tyngd 3 0,46 kg 

Tyngd 4 1,82 kg 

 

Ett försök gick till så att en ca 2,5 m lång optisk fiber placerades mellan slipmaterialen på 

lådan och fiberänden tejpades fast på bunken. Den önskade tyngden ställdes på plats på CD-

skivan. Resterande fiberlängd lades ut rakt och utan twist på ett bord efter lådan. Därefter 

startades köksassistenten på önskad hastighet och fibern drogs igenom slipmaterialen och 

rullades sedan upp på bunken. Det upptäcktes att fibern hade dragit åt sig smuts och damm på 

rullen, då denna smuts samlades vid kanten av slipmaterialen. Från och med försök sex 

gjordes fibern ren före slipning. Detta genom att dra av smutsen från fibern mellan fingrarna.    

Efter slipningen gjordes en visuell bedömning med hjälp av en laserpenna. Rummet släcktes 

ner helt för att kunna se ljusemitteringen. Det är dock svårt att få den optiska fibern att lysa 

med hjälp av en laserpenna då vinkeln som ljuset går in i fibern spelar stor roll och även 

snittet på den optiska fiberns ände påverkar. Därav bör resultatet av ljusbedömning med 

laserpenna inte vara av för stor vikt.  

Resultaten av bedömningarna finns i tabell 9 under kapitel 4. 

Efter två försök hände någonting med köksassistenten som gjorde att den lät annorlunda och 

bunken började vicka. Detta gjorde att hastigheten som fibern rullades upp med inte längre 

var konstant. Genom att fördela vikter i bunken kunde dessa vickningar tas bort. Efter detta 

gjordes en ny beräkning av hastigheterna för att kontrollera att de inte hade förändrats. Som 

tabell 3 visar skedde ingen större förändring av hastigheterna. Därefter fortsatte försöken som 

tidigare.  
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Tabell 3. Resultat från kontroll av hastigheterna. 

Hastighet 1 Hastighet 2 

15,1 s 11,1 s 

15,5 s 11,1 s 

15,3 s 11,3 s 

15,6 s 11,1 s 

15,6 s 11,3 s 

Medelvärde: 15,42 s Medelvärde: 11,18 s 

Ett varv: 1,542 s Ett varv: 1,118 s 

Ny hastighet: 0,2860 ≈ 0,29 m/s Ny hastighet: 0,3945 ≈ 0,39 m/s 

 

2.4.3.1 Ljustest med LED-lampa 

Efter att alla sliptester hade utförts gjordes en ljusbedömning med en LED-lampa. Lampan 

var av märket LBM och styrkan var 3 W
64

. Bedömningen skedde visuellt i ett mörkt rum. Då 

lampan inte hade någon tillsats som var anpassad för att belysa endast en fiber, tillverkades en 

provisorisk avskärmning av en bit kartong med ett litet hål i för den optiska fibern. 

Slipproverna testades en och en och deras ljusemittering bedömdes visuellt. Belysning av 

slipprov nr. 9 kan ses i bild 5. Då flera prover upplevdes likvärdiga belystes de samtidigt för 

att kunna jämföra dem.  

 

Bild 5. Belysning av optisk fiber slipad med allrengöringssvamp. 

Att belysa de optiska fibrerna med en LED-lampa var betydligt enklare än med en laserpenna. 

Även om infallsvinkeln fortfarande hade betydelse så var det betydligt enklare att få den 

optiska fibern att lysa med LED-lampan, och det gav ett betydligt starkare ljus. Detta syntes 

tydligt då vissa slipprover inte lyste alls med laserpenna, men med LED-lampan lyste de 

tydligt och jämnt över hela fibern.  

Resultaten av bedömningarna finns i tabell 10 under kapitel 4. 

 

                                                             
64

 LBM (okänd) 
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2.4.3.1.1 Ljustest av provväven med LED-lampa 

Efter att ljustestet utförts på slipproverna gjordes även ett ljustest på provväven med LED-

lampan. Då det var mycket svårt att få provväven att lysa med laserpenna var det intressant att 

se hur väven lyste med en LED-lampa. Många optiska fibrer som inte lyste alls med 

laserpenna lyste mycket bra med LED-lampan. Det upptäcktes även att obehandlade optiska 

fibrer lyste i väven.   

Då det är optisk plastfiber som kommer att användas i vävmaskinen var de endast de optiska 

fibrerna av plast i provväven som belystes med LED-lampan. Den bindning som upplevdes 

lysa bäst var batavia 4/4 med obehandlad optisk fiber, se bild 6. Den lyste mycket bra och 

genom hela väven. Även batavia 4/4 med behandlad fiber lyste bra, men lite flammigare än 

obehandlad fiber. Satin lyste bra i början, ca 20 cm, men inte resten av väven. Tuskaft lyste 

något svagare än satinen och även den endast de 20 första centimetrarna i väven.  

 

Bild 6. Belysning av obehandlad optisk fiber i batavia 4/4. 

Några optiska fibrer var insatta i väven för hand, där de varptrådar som önskas vara höjda är 

lyfta för hand för att få ett skäl, och sedan vävs den optiska fibern in. Genom att göra detta 

kunde lite längre flotteringar fås så att den optiska fibern syns väl på rätsidan av tyget. Denna 

bindning lyste hela vägen, men bindepunkterna där den optiska fibern binder ner i väven lyste 

något mer. Det upplevdes som prickar i väven.    

2.4.4 Val av slipmaterial 

Valet av slipmaterial gjordes utifrån bedömningen i ljustestet då en LED- lampa användes, se 

tabell 10 under kapitel 4. Det bedömdes att de optiska fibrerna som var slipade med 

smärgelduk lyste med ett starkare ljus jämfört med de andra testade slipningsmaterialen. Det 

gjordes även en bedömning att de optiska fibrerna som slipades med allrengöringssvamp lyste 

jämnare än de som var slipade med smärgelduk, men något svagare. Utifrån dessa 

bedömningar beslutades att tre olika sektioner av optisk fiber skulle vävas. En sektion med 

obehandlad fiber, en slipad med smärgelduk och en slipad med allrengöringssvamp. Den 

obehandlade valdes för att se hur mycket skada den optiska fibern tar av vävningsprocessen.  
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 2.4.5 Placering av optisk fiber i väv 

Mängden optiska fibrer var begränsad därför valdes det att väva med endast 30 optiska fibrer. 

Dessa delades upp i tre olika sektioner, med tio stycken optiska fibrer i varje. I den första 

sektionen valdes en obehandlad optisk fiber att för att se hur mycket skada den tar under 

vävningsprocessen. I den andra sektionen vävdes det med fiber som slipats med slipmedel 

som är belagd på en non-woven av polyester. Denna non-woven kan hittas i en matvaruaffär 

då den kallas allrengöringssvamp. De optiska fibrerna i den tredje sektionen var slipade med 

smärgelduk. 

2.4.6 Spolning 

Innan vävningen kan starta i maskinerna måste den optiska fibern spolas upp på mindre rullar, 

då fibern oftast kommer på en rulle med ca 20 000 – 40 000 m. Under detta steg kan även den 

optiska fiberns yta förstöras med hjälp av ett slipmaterial innan fibern snurras upp på spolen.   

 

Bild 7. Obehandlad optisk fiber på spolpipor. 

För att kunna fördela de optiska fibrerna i varpen måste de spolas upp på spolpipor, en för 

varje varptråd, se bild 7. Två olika slipbehandlingar gjordes på den optiska fibern, smärgelduk 

och allrengöringssvamp, och tio spolades upp obehandlade. De tio obehandlade fibrerna 

spolades upp först. Därefter förbereddes spolningsmaskinen för att kunna slipa fibern. En 

bladbroms hängdes upp med hjälp av buntband på trådguiden som sitter innan trådspännarna i 

spolningsmaskinen. Se bild 8 och 9 a) för placering av bladbromsen i spolningsmaskinen. 

Genom att spänna ihop de två plattorna på bladbromsen med slipmaterialet mellan sig går den 

optiska fibern mellan slipmaterialen innan den spolas upp på spolpiporna. Slipmaterialen 

sattes fast med dubbelhäftande tejp på insidan av bladen på bladbromsen, se bild 9 b). 

Längden på slipytan var 5 cm. 
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Bild 8. Placering av bladbroms i spolningsmaskinen. 

När den optiska fibern slipades med smärgelduk spolades fem spolpipor upp och sedan byttes 

smärgelduken, för att minska variationen på slipningen. Därefter spolades de resterande fem 

spolpiporna. Det hade gjorts markeringar på bladbromsen var tryckreglagen skulle vara 

placerade, för att försäkra att alla optiska fibrer slipades med samma tryck. Den sista 

slipbehandlingen var med allrengöringssvampen och även här byttes slipningsmaterialet efter 

fem slipningar. För att få en jämn slipning med allrengöringssvampen spändes plattorna på 

bladbromsen åt så hårt som det gick, eftersom det var ett mycket mer poröst material. 

 

 

Bild 9 a) och b). Bild a) (vänster) visar bladbromsens placering på trådguiden. Bild b) (höger) visar hur 

slipmaterialet allrengöringssvamp sitter i bladbromsen. 

 

Under hela slipningsprocessen var spänningen på trådspännaren inställd på 1. Vid spolningen 

var det viktigt att den optiska fibern hela tiden var spänd, eftersom det när spänningen 

försvann skapades tvinnade svansar på fibern. Dessa svansar skapade veck som skadade den 

optiska fibern. I vecket blir den optiska fibern väldigt svag och går lätt av. Om dessa veck 

kvarstår i väven kommer det dessutom att läcka ut mer ljus ur vecket. Det gjordes försök att 

förhindra denna twistning av fibern under spolningen genom att placera konan med optisk 
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fiber så att fibern drogs av rakt. Detta lyckades inte då fibern inte rullas av tillräckligt snabbt 

så spänningen blev för stor och fibern gick av. Genom att återgå till den tidigare avspolningen 

kunde veck på fibern ändå undvikas genom att alltid ha den optiska fibern spänd, då 

spolningsmaskinen kördes med något snabbare hastighet. På spolningsmaskinen fanns det 

ingen mätare på hur många meter som spolades upp på spolpiporna, utan med hjälp av 

vävteknikernas erfarenhet bedömdes det hur mycket som skulle spolas upp för att det skulle 

räcka i väven.  

2.4.7 Trädning av optisk fiber i väven 

När spolningen av den optiska fibern var färdig träddes de igenom lameller, solv och sked i 

vävmaskinen. Till detta användes solvkrokar som underlättar att trä fibern genom de små 

hålen, se bild 10 a). För lättare hitta solven på skaft 18 användes ett hålkort som endast höjde 

skaft 18. De optiska fibrerna träs in i mitten av väven i de tre olika sektionerna med 10 fibrer i 

varje. Mellan varje parti med optiska fibrer var det 160 polyestertrådar. För att få en jämn 

spänning på fibrerna, då de inte är varpade på en riktig varpbom, viras spolpiporna med de 

optiska fibrerna två gånger runt varpbommen. Sedan ställdes spolpiporna på rättuppstående 

stänger som var placerade på en platta på golvet under varpbommen, se bild 10 b).  

 

Bild 10 a) och b). Bild a) (vänster) visar solvning av optisk fiber med solvkrok. Bild b) (höger) visar placeringen 

av de optiska fibrerna under varpbommen. 

2.4.8 Vävning 

För att få en jämn spänning på de optiska fibrerna, som var indragna i en färdiguppsatt 

polyestervarp, måste de lösa varptrådarna spännas för hand. För att låsa fast dem i väven 

vävdes 1 dm med tuskaft, som är den bindningen som har flest brytningspunkter. I detta parti 

var inslagstråden av bomull med tätheten 11 trådar/ cm. När alla varptrådar blivit jämnt 

spända drogs varpen fram ca 40 cm. Detta för att kunna samla upp de optiska fibrerna i en 

bunt och belysa dem när väven var nerklippt. Innan varpen kan dras fram måste breddhållarna 

tas bort, samt stadkantsaxarna som sitter fast i bredhållarna. Spänningen på varptrådarna 

släptes efter för att kunna lösgöra varpbommen, så att varpen kan dras fram. När varpen är 

framdragen sätts breddhållarna och stadkantsaxarna på plats igen. Därefter spändes 

varpbommen och varptrådarna åt. 

Efter framdragningen vävdes det med batavia 4/4 i bottenväven på skaft 3-17 med flotterande 

optiska fibrer på skaft 18, i ungefär en meter. Vävsedel finns i bilaga 7. I detta parti ändrades 

inslagstätheten till 20 trådar/cm och inslagstråden ändrades till vit polyeten. I början av 

vävningen gick inslagstråden ofta av. För att åtgärda detta ändrades ett flertal inställningar på 

vävmaskinen, bland annat släpptes spänningen på väftbromsen och garnet träddes genom en 
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fournisseur. Den gör så att väfttråden dras in spänningslöst i väven då garnet dras av i förväg 

från konan och lagras på fournisseuren. Därefter följde inga fler produktionsstopp. 

När första väven var klar drogs varpen fram igen, ca 40 cm, för att byta till bindningen 

korskypert baserat på batavia 4/4 i bottenväven på skaft 3-17 med flotterande optiska fibrer på 

skaft 18. Vävsedel finns i bilaga 8. Detta vävdes ca i två meter och sedan drogs varpen fram 

igen, ca 40 cm. Även i detta parti vävdes det med vit polyeten med inslagstätheten 20 

trådar/cm. För att se om den optiska fibern klarade av att vävas med i bindningen utan att 

flottera, vävdes även batavia 4/4 på 16 skaft. Först vävdes ca 50 cm med vit polyeten och 

sedan vävdes ca 50 cm med transparent polyeten, båda med inslagstätheten 20 trådar/cm. Det 

vävdes med transparent inslag för att se om det reflekterade ljus bättre än vitt inslag. Vävsedel 

finns i bilaga 9.  

Även naturmaterialet lin testades, både blekt och oblekt, som inslagstråd. Detta för att se om 

det påverkade den optiska fibern annorlunda jämfört med monofilamentgarn. Bindningen som 

användes var korskypert i bottenväven på skaft 3-17 med den optiska fibern flotterande på 

ovansidan på skaft 18. Även i detta parti var inslagstätheten 20 trådar/cm. det vävdes ca 50 

cm av vardera blekt och oblekt lin som inslag. Vävsedel finns i bilaga 10. 

När vävarna var färdigvävda drogs varpen fram ytterligare ca 40 cm och sedan vävdes ca 1 m 

extra för att kunna klippa ner vävarna. Vid första granskningen av vävarna upptäcktes det att 

det skapats hoppor i flotteringarna med optiska fibrer, se bild 11 a). Det var dock endast 

vävarna med polyeteninslag som hade dessa hoppor, linväven var slät och fin, se bild 11 b). 

Väven med bindningen batavia 4/4 utan flotteringar hade heller inga hoppor.    

 

Bild 11 a) och b). Bild a) (vänster) visar hopporna i flotteringarna. Bild b) (höger) visar linväven. 

2.4.9 Hålkort 

För att kunna väva de bindningar som var önskade i vävmaskinen måste hålkort stansas ut. 

Hålkorten skapas med hjälp av datorprogrammen WeavePoint 6 och 1858 Stäubli weave III. I 

WeavePoint 6 ritas en liftplan för att få en tydligare överblick på hur varp- och väfttrådar 

binder i de olika bindningarna, se bilaga 3. Sedan ritas bindningsmönstret i 1858 Stäubli III 

som är kopplat till hålkortsmaskinen, Stäubli typ: 1866-4. I mönstret var det viktigt att ta med 

stadkanten, som binder i tuskaft, och färgväxlaren, då dessa också styrs utifrån hålkortet. När 

mönstret var färdigritat skickades det till hålkortsmaskinen som stansade ut mönstret. 

Till denna vävning skapades tre olika hålkort för de tre olika bindningarna: batavia 4/4, 

korskypert 4/4 och batavia 4/4 med flotteringar på skaft 18. Det skapades även ett fjärde 

hålkort som hade funktionen att bara höja skaft 18 för att göra det lättare att trä in de optiska 

fibrerna. 
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2.4.10 Ljustest av väv med LED-lampa 

Vid bedömning av vävarnas ljusemittering användes samma lampa som vid bedömningen av 

de olika sliptesterna. Det var en LED-lampa med styrkan 3 W och den var av märket LBM
65

. 

Innan ljusbedömningen kunde börja klipptes vävarna med de olika bindningarna isär och 

väftkanterna limmades, för att undvika att väven repades upp. De optiska fibrerna letades upp 

och tejpades ihop i de tre sektionerna. Då det inte fanns någon tillsats som var anpassad för att 

endast belysa ett fåtal optiska fibrer till LED-lampan, användes samma kartongskiva som vid 

belysningen av sliptesterna. Det skapades ett nytt hål i kartongskivan som var anpassat för att 

passa tio optiska fibrer, se bild 12 a).  

 

Bild 12 a) och b). Bild a) (vänster) visar trädning av optiska fibrer i kartongskiva. Bild b) (höger) visar 

belysning av optiska fibrer i väv, batavia 4/4 med flotteringar. 

Väven som skulle belysas breddes ut på ett bord i ett rum utan fönster som kunde mörkläggas 

helt. För att lättare kunna rikta in ljuset i de optiska fibrerna är det viktigt att de har ett rakt 

snitt. Detta åstadkoms med hjälp av en brytbladskniv. Den sektion med optiska fibrer som 

skulle belysas träddes in i kartongskivan och belystes med LED-lampan. Lamporna i taket 

släcktes och vävens ljusemittering bedömdes, se bild 12 b). 

Resultaten ses i tabell 11-14 under kapitel 4.  

2.5 Mätning av ljusemittering 

För att kunna göra mätningar på hur mycket ljus som de optiska fibrerna släppte ut gjordes ett 

besök på Fiber Optic Valley i Hudiksvall. I deras optiklaboratorium ställdes en serie med 

instrument upp för att kunna utföra mätningarna, se bild 13. Instrumenten sattes fast på ett 

optikbord som är ett bord med gängade hål som är anpassade för optikutrustning. Serien 

började med en blå laserpenna av klass III med styrkan 30 mW och våglängden 408 nm, som 

var ljuskällan, följt av en planokonvex lins som riktade ljuset. För att få en bättre inkoppling 

mellan ljuskällan och den optiska fiber som skulle testas, sattes en tunnare optisk fiber med 

diametern 0,05 mm mellan dem. Den tunnare fibern var inkapslad för att skydda den och hade 

fiberkontakter i båda ändar. Det ljus som kom ut ur den tunnare fibern kunde lätt riktas in i 

den grövre optiska fiber som skulle testas. 

 

                                                             
65

 LBM (okänd) 
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Bild 13. Instrumentserien. 

För att kunna rikta in den optiska fibern mot fiberkontakten användes en fiberchuck. Det var 

en metallhylsa som fibern träddes in och klämdes fast i. För att ljuset lättare ska komma in 

och ut i ändarna av fibern är det viktigt att tvärsnitten är raka och jämna. För att åstadkomma 

detta slipades fiberändarna med ett 12 μm kornigt sandpapper. Ett mikroskåp och 

fiberoptiklampor användes för att kontrollera att kopplingen mellan fiberkontakt och optisk 

fiber var korrekt, se bild 14 a) och b). Finjustering av inkopplingen skedde med hjälp av 

skruvar på hållaren till fiberchucken.  

 

Bild 14 a) och b). Bild a) (vänster) visar mikroskåpet som användes vid justeringen av inkopplingen. Bild b) 

(höger) visar inkopplingen i förstoring.  

En ljussensor med kiselfotodiod, av typen Thorlabs S130C som kunde känna av ljus mellan 

400-1100 nm, placerades i änden av den optiska fibern, se bild 15. Sensorn kände av energin 

som kom ut ur änden av fibern och resultatet kunde läsas av på mätaren som sensorn var 

kopplad till.  
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Bild 15. Mätning av ljusförlust med ljussensor. 

För att kunna jämföra hur mycket de olika stegen i vävprocessen skadade den optiska fibern 

gjordes mätningar på obehandlad fiber direkt från rulle, uppspolad obehandlad fiber och 

invävd obehandlad fiber. Mätningar utfördes också fibrer från spolpipor som slipats med 

allrengöringssvamp och smärgelduk för att kunna jämföra ljusemitteringen. En mätning 

gjordes även på en invävd optisk fiber som dragits ut ur väven, för att se om det blivit 

permanenta skador av krökningarna i väven. Sist gjordes en mätning där en invävd optisk 

fiber klipptes av i väven och mätningar gjordes på sex olika längder. Detta för att få en skala 

på hur mycket ljus som försvinner ut beroende på längd.  

Resultaten finns i diagram 1-3 under kapitel 4.  
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Flödesschema för mätning av ljusemittering. 

 

2.6 Optisk fiberlampa  

 För att förstå hur de optiska fibrerna skulle kunna kopplas till en ljuskälla köptes en lampa 

med optiska fibrer. Denna lampa skruvades isär för att se dess konstruktion. Den hade en 

enkel konstruktion, då de optiska fibrerna var ihopbuntade i en plastring. Fibrerna var jämnt 

skurna och de var placerade ca 1 cm ovanför flera små blåa ljusdioder. Ingen lins eller 

liknande riktade in ljuset i fibrerna.   
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3. Kostnadskalkyl 

Priset på den optiska fibern kan variera beroende på vilket material den är gjord i, kvalitet och 

hur många meter som köps utav leverantören. Även garnpriserna kan variera beroende på hur 

många meter som köps. I tabell 4 finns priserna för de olika garnerna och den optiska fibern. I 

tabell 5-8 finns materialkostnaderna för de olika vävarna.   

Tabell 4. Materialkostnad. 

Material Pris  

Polyeten transparent 3,30 €/kg 

Polyeten vit 3,30 €/kg 

Optisk fiber av plast, Ø 0,25 mm ~ 0,06 €/m 

Polyester ~ 6,50 €/kg 

Lin oblekt ~ 45,0  €/kg 

Lin blekt ~ 49,0  €/kg 

 

Tabell 5. Kostnadsberäkning av väv batavia 4/4 med flotteringar, polyeteninslag, 1,18 m. 

Material Pris 

Varp, polyester 0,86 € 

Varp, optisk fiber 2,12 € 

Inslag, polyeten vit 0, 49 € 

Totalt 3,47 € 

 

Tabell 6. Kostnadsberäkning av väv korskypert med flotteringar polyeteninslag, 1,78 m. 

Material Pris 

Varp, polyester 1,3 € 

Varp, optisk fiber 3,2 € 

Inslag, polyeten vit 0,73 € 

Totalt 5,23 € 

 

Tabell 7. Kostnadsberäkning av väv batavia 4/4, polyeteninslag, 1,04 m. 

Material Pris 

Varp, polyester 0,76 € 

Varp, optisk fiber 1,8 € 

Inslag, polyeten vit 0,22 € 

Inslag, polyeten transparent 0,22 € 

Totalt 3,00 € 
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Tabell 8. Kostnadsberäkning av väv korskypert med flotteringar, lininslag, 1,06 m. 

Material Pris 

Varp, polyester 0,77 € 

Varp, optisk fiber 1,9 € 

Inslag, lin oblekt 3,87 € 

Inslag, lin blekt 4,21 € 

Totalt 10,75 € 

4. Resultat 

4.1 Visuella bedömningar 

Tabell 9. Bedömning med laserpenna av slipningsförsök 1-17.  

Nummer Slipmaterial Hastighet Tyngd Bedömning med laserpenna 

1 Smärgelduk, 5 cm 1 1 Lyste hela längden. 

2 Smärgelduk, 5 cm 2 1 Lyste bara i mitten, men lyste 

jämnt. 

3 Smärgelduk, 5 cm 1 2 Lyste hackigt, men över hela 

fibern. 

4 Smärgelduk, 5 cm 2 2 Lyste ojämnt, flammigt. 

5 Smärgelduk, 5 cm 2 1 Lyste bara sista metern, men lyste 

jämnt. 

6 Smärgelduk, 5 cm 1 3 Lyste jämnt över hela fibern. 

7 Smärgelduk, 5 cm 2 3 Lyste mycket ojämnt.  

8 Allrengöringssvamp, 

5cm 

1 2 Lyste svagt och över stor del av 

fibern. 

9  Allrengöringssvamp, 

5cm 

2 2 Lyste svagt och över stor del av 

fibern. 

10 Allrengöringssvamp, 

5cm 

1 4 Lyste mycket svagt, knappt 

synbart. 

11 Allrengöringssvamp, 

5cm 

2 4 Lyste jämnt och fint över hela 

fibern, men svagt. 

12 Stålull, 5 cm 1 2 Lyste inget allt. 

13 Stålull, 5 cm 2 4 Lyste jämnt och fint över hela 

fibern, men något svagt. 

14 Stålull, 5 cm 2 2 Lyste inte. 

15 Stålull, 5 cm 1 4 Lyste knappt alls. 

16 Smärgelduk, 5 cm 1 4 Lyste hela fibern, starkt i början 

och svagt i slutet. 

17 Smärgelduk, 5 cm 2 4 Lyste över hela fibern, men något 

flammigt. 
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Tabell 10. Ljusbedömning med LED-lampa av sliptest 1-17. 

Nummer Slipmaterial Hastighet Tyngd Bedömning med LED-lampa 

1 Smärgelduk, 5 cm 1 1 Lyser jämnt. 

2 Smärgelduk, 5 cm 2 1 Lyser sämre än nr. 1 och något 

ojämnt. 

3 Smärgelduk, 5 cm 1 2 Lyser mindre, svagt. 

4 Smärgelduk, 5 cm 2 2 Likvärdig nr. 2. 

5 Smärgelduk, 5 cm 2 1 Lyser, men flammigt. 

6 Smärgelduk, 5 cm 1 3 Lyser starkast av alla och jämnt. 

7 Smärgelduk, 5 cm 2 3 Lyser mycket jämnt, men något 

svagare än nr. 6. 

8 Allrengöringssvamp

, 5cm 

1 2 Likvärdig nr. 7, men något 

jämnare. 

9  Allrengöringssvamp

, 5cm 

2 2 Lyser jämnt och starkt, men 

svagare än nr. 6. 

10 Allrengöringssvamp

, 5cm 

1 4 Lyser jämnt, men inte så starkt. 

Likvärdig nr. 9. 

11 Allrengöringssvamp

, 5cm 

2 4 Likvärdig nr. 9 och 10. 

12 Stålull, 5 cm 1 2 Lyser jämnt och tämligen starkt, 

men svagare än nr. 6. 

13 Stålull, 5 cm 2 4 Likvärdig nr. 12. 

14 Stålull, 5 cm 2 2 Likvärdig nr. 12 och 13. 

15 Stålull, 5 cm 1 4 Lyser jämnt, men något svagare än 

nr. 14. 

16 Smärgelduk, 5 cm 1 4 Lyser ojämnt. 

17 Smärgelduk, 5 cm 2 4 Avger ett skimrande ljus, men lyser 

jämnt. 

 

Tabell 11. Ljusbedömning med LED-lampa av batavia 4/4 med flottering, vävlängd ca 1 

m, vit polyeten inslag. 

Slipbehandling av optisk fiber Bedömning 

Smärgelduk Endast en av tio fibrer lyste i änden. Alla tio fibrerna lyste 

starkt i ca 30-40 cm. Därefter lyste de i ca 40 cm till, men 

betydligt svagare.  

Allrengöringssvamp Två fibrer lyste i änden, men svagt. Alla fibrer lyste starkt i 

ca 30-40 cm, men något ojämnare än de optiska fibrer som 

blivit behandlade med smärgelduk. Därefter lyste de i ca 40 

cm till, men betydligt svagare. En av de fibrerna som lyste 

i änden lyste nästan hela vägen i väven, men mycket svagt i 

slutet. En fiber hade gått av, men lyckats vävas in igen efter 
ca 20 cm.  

Obehandlad Fyra av de tio fibrerna lyste i änden. Två fibrer lyste hela 

vävens längd, men mycket svagare i slutet. Det upplevdes 

att de obehandlade fibrerna lyste jämnare, men svagare än 

de slipade optiska fibrerna.  
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Tabell 12. Ljusbedömning med LED-lampa av korskypert 4/4 med flottering, vävlängd 

ca 2 m, vit polyeten inslag.  

Slipbehandling av optisk fiber Bedömning 

Smärgelduk Ingen av fibrerna lyste i änden. Fibrerna lyste 

starkt och jämnt i ca 50-60 cm, därefter lyste 

de svagt. Den fiber som lyste längst lyste i ca 

1 m.  

Allrengöringssvamp Ingen av fibrerna lyste i änden. Fibrerna lyste 

starkt och jämnt i ca 50-60 cm, därefter lyste 

de svagt. 

Obehandlad Ingen fiber lyste i änden. Lyste hyfsat jämnt i 

ca 1 m.  

 

Tabell 13. Ljusbedömning med LED-lampa av batavia 4/4, vävlängd ca 1 m, vit och 

transparent polyeten inslag. 

Slipbehandling av optisk fiber Bedömning 

Smärgelduk Ingen av fibrerna lyste i ändarna. Fibrerna 

lyste starkt och jämnt i ca 30-40 cm.  

Allrengöringssvamp Ingen av fibrerna lyste i ändarna. Fibrerna 

lyste starkt och jämnt i ca 30-40 cm. 

Obehandlad En fiber upplevdes lysa i änden. Fibrerna 

lyste starkt och jämnt i ca 30-40 cm.  

 

Tabell 14. Ljusbedömning med LED-lampa av korskypert 4/4 med flottering, vävlängd 

ca 1 m, lin inslag. 

Slipbehandling av optisk fiber Bedömning 

Smärgelduk Ingen fiber lyste i änden. Alla fibrerna lyste 

starkt och jämnt i knappt 30 cm.  

Allrengöringssvamp Ingen fiber lyste i änden. Alla fibrerna lyste 

starkt och jämnt i knappt 30 cm, men 

upplevdes lysa svagare än fibrerna som var 

slipade med smärgelduk. 

Obehandlad Ingen fiber lyste i änden. Alla fibrerna lyste 

starkt och jämnt i knappt 30 cm, men 

upplevdes lysa svagare än fibrerna som var 

slipade med smärgelduk. 
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4.2 Mätresultat 

I alla diagram visar y-axeln ljusförlusten i procent. I diagram 1 och 2 är längden på de optiska 

fibrerna 120 cm. Mätvärdena som ligger till grund för diagrammen finns i bilaga 4 

Diagram 1. Resultat av ljusförlustmätning på obehandlade optiska fibrer i olika steg i 

vävningsprocessen. 

 

Diagram 2. Resultat av ljusförlustmätning på uppspolade optiska fibrer. 
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Diagram 3. Resultat av ljusförlustmätning på en optisk fiber i väven batavia 4/4 med 

flotteringar. 

 

5. Diskussion 

5.1 Bindning 

Bindningen batavia 4/4 med flotteringar som utvecklades under detta projekt visade sig inte 

vara tillräckligt skonsam mot den optiska fibern. Den minsta böjradien som den optiska fibern 

som användes klarade av utan att släppa ut ljus var 5 mm. Böjningarna som den optiska fibern 

utsattes för i bindningen hade betydligt mindre böjradie, vilket resulterade i att mycket ljus 

försvann ut i krökningarna. I diagram 3 visas att efter 5 cm i väven har den obehandlade 

optiska fibern redan förlorat 88% av det ingående ljuset. Vid jämförelse med diagram 1 då 

den obehandlade och uppspolade optiska fibern har förlorat 84% av ljuset efter 120 cm, blir 

det uppenbart hur mycket krökningarna påverkar ljusförlusten. 

Då den optiska fibern var styvare än det tunna polyestergarnet i varpen bildades hoppor i 

flotteringarna med optisk fiber. Dessa hoppor fick en skarp krökning vilket resulterade i en 

permanent skada på den optiska fibern, och mycket ljus läckte ut. Vid vävning med vanlig 

batavia 4/4 utan att den optiska fibern flotterar bildades inga hoppor. Det beror på att det inte 

är några långa flotteringar utan den optiska fibern går i samma rytm som övriga varptrådar.   

Det syntes tydligt vid ljusbedömningen av vävarna att krökningarna var de som bidrog till att 

ljuset inte räckte mer än ca 50 cm, vilket kan ses i tabell 11-14 i resultatet. Det var heller 
ingen skillnad mellan de olika slipningarna i väven, då den obehandlade fibern lyste lika kort 

som de som var slipade. För att undvika dessa krökningar behöver en ny bindning 

konstrueras. Det skulle kunna vara en bindning i tre lager där första lagret bildar en bottenväv, 

andra lagret är de optiska fibrerna som ligger rakt ovanpå och det tredje lagret binder fast de 

optiska fibrerna utan att böja dem. Ett annat sätt att undvika att ljuset försvinner i 

krökningarna skulle kunna vara att använda en annan optisk fiber som klarar av en mindre 

böjningsradie. Om problemet med krökningarna löstes skulle det garanterat kunna produceras 

en tre meter lång ljusemitterande väv.    
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5.2 Material 

Från början var det tänkt att endast använda polyester med diametern 0,25 mm, vilket var 

samma diameter som den optiska fibern. Dock blev det aldrig så då materialet inte gick att få i 

tid under projektet. Istället användes polyetengarn i provvävningen och en befintlig 

polyestervarp med diametern 0,20 mm i vävmaskinen med polyetengarn som inslag. Det 

borde kanske testas flera olika material och grovlekar i kombination med den optiska fibern, 

för att få den optimala ljusemitteringen.  

Då det var transparent garn i varpen i vävmaskinen valdes det att väva med vitt inslag då det i 

provvävningen upplevdes att denna kombination gav bäst spridning på ljuset. När det var 

transparent garn i både varp och inslag uppfattades det som att en del av ljuset från den 

optiska fibern försvann ut på baksidan av väven, istället för att reflekteras på vävens rätsida. 

Även om väven med enbart transparent garn upplevdes glansigare så gav det inte samma 

ljuseffekt som med det vita inslaget. Detta kan bero på att ljuset bryts och sprids olika i de två 

garnerna.    

När lingarn användes som väft försvann de oönskade hopporna i flotteringarna, men de 

optiska fibrerna lyste inte lika långt jämfört med samma bindning med polyeteninslag, se 

tabellerna 12 och 14. Att hopporna försvann kan bero på att lingarnet är något styvare och 

grövre, och har en yta med mer friktion jämfört med polyetengarnet. Den sämre 

ljusemitteringen kan också bero på att lingarnet är styvare och grövre vilket tvingar den 

optiska fibern att böjas mer. Det faktum att lingarnet inte är lika glansigt som polyetengarnet 

kan också göra att en del av ljuset absorberas av lingarnet.  

För att få mer ljus från den optiska fibern skulle det vara fördelaktigt att använda en grövre 

fiber. Ju grövre en fiber är ju styvare blir den, därav skulle inte en grövre optisk fiber klara 

vävningsprocessen lika bra. Den minsta böjningsradien för en grövre fiber är större, och 

därmed blir den mer känslig för krökningar jämfört med en tunnare fiber.  

5.3 Vävningsprocessen 

Något som upptäcktes under mätnigarna i Hudiksvall var att den optiska fibern hade fått 

permanenta skador under spolningsprocessen. I diagram 1 visas det att ljusförlusten är så stor 

som 84% redan efter 120 cm. Dessa skador kan ha uppkommit då fibern drogs av rullen så att 

den skavdes mot kanten och den fick även en twist. Därefter gick den optiska fibern genom 

trådguider och trådspännare där den också kan ha skadats. Diametern på spolpipan var på 

gränsen till vad den optiska fibern klarar av att böjas innan den skadas. Det skulle alltså 

behövas en skonsammare process för att få in den optiska fibern i varpen.  

Om varpningen kan göras tillräckligt skonsam skulle det kunna vara möjligt att varpa optisk 

fiber. Problemet är dock att optisk fiber oftast levereras på rullar med 20 000-40 000 m på 

varje, vilket betyder att fibern måste spolas över till mindre spolar innan den kan varpas. Det 

skulle även vara bra om den optiska fibern kunde rullas av utan twist. För att åstadkomma 

detta behöver det ske modifieringar av maskinerna. Det vore bra om de optiska fibrerna kunde 

rullas av istället för att dras av med en twist. Det kräver dock att någonting driver rullen så att 

det inte skapas spänningar i den optiska fibern, vilket kan göra att den går av. 

Det kan vara så att de optiska fibrerna inte behöver slipas över huvudtaget då det räcker med 

krökningar för att fibern ska emittera ljus. Det är även så att optiska fibrer av plast alltid 

emitterar lite ljus jämfört med glasfiber. Detta påvisas i diagram 1 där en obehandlad optisk 

fiber direkt från rullen, redan efter 120 cm har förlorat över 50% av ljuset. Konstrueras en 

bindning där den optiska fibern ligger rakt i väven kan det behövas en slipning av fibern. 
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Detta skulle med fördel utföras i kombination med en annan process, till exempel vid 

uppspolning.    

Den optiska fibern klarade vävningsprocessen bra. Ingen av de optiska fibrerna gick av under 

vävningen. Uppställningen av de optiska fibrerna bakom vävmaskinen som användes skulle 

inte fungera vid industriell produktion. Det skulle vara mer fördelaktigt om de optiska 

fibrerna var varpade på en egen varpbom, men detta kräver en vävmaskin med dubbla 

varpbommar. Det skulle kunna gå att få en skonsammare vävning om vävmaskinen är 

utrustad med mindre gripare, water- eller air-jet för att få ett mindre skäl. 

Vävningen skedde med en hastighet på 160-180 inslag/minut. Vilket berodde på att 

polyestervarpen inte klarade att vävas snabbare, då friktionen från griparna skulle skapa sådan 

friktionsvärme att de smälte om maskinhastigheten ökades. Det hade varit intressant att se hur 

de optiska fibrerna hade påverkats av en högre produktionshastighet. 

När vävningsprocessen är avslutad måste de optiska fibrerna buntas ihop för att kunna 

kopplas till en ljuskälla. Hur detta skulle kunna ske industriellt är fortfarande ovisst. Det 

skulle kunna göras för hand, men det kräver extra arbetskraft. Om vävar i specifika längder 

ska produceras måste varpen dras fram mellan varje väv. För att slippa ta bort breddhållarna 

vid varje framdragning, ska en vävmaskin utan breddhållare användas.  

5.4 Ljustester 

Vid de visuella ljusbedömningarna som har gjorts under arbetet har ljuskällan riktats in för 

hand i den optiska fibern. Detta gör att ljuset riktas in olika från gång till gång och det kan ge 

felaktiga bedömningar. Tvärsnittet på fiberns ändar påverkar också hur bra ljuset leds in och 

ut i fibern. Ett rätvinkligt och slätt tvärsnitt förbättrar både ljusinsläpp och utsläpp. Detta kan 

inte åstadkommas med endast en brytbladskniv. I optiklaboratoriet användes mycket 

finkorniga sandpapper för att polera tvärsnitten och de kontrollerades i mikroskåp, men 

tvärsnitten var ändå något ojämna.  

Vid mätningarna i optiklaboratoriet gjordes endast en mätning per prov på grund av tidsbrist. 

Självklart hade ett medelvärde av tio olika mätningar varit mer pålitligt. Felmätningar kan ha 

skett på grund av att ljussensorn var känslig för hur den optiska fibern riktades, den tog även 

upp ljus från taklampor i rummet. Detta försökte minimeras genom att släcka alla lampor i 

taket, eller hålla handen över sensorn för att skymma övrigt ljus. Kopplingen mellan 

fiberkontakten och den optiska fibern som skulle testas var svår att få helt korrekt. Något av 

ljuset från fiberkontakten kan ha försvunnit ut på sida av fibern. Därmed kan det mätvärde 

som antogs gå in i den optiska fibern inte vara helt tillförlitligt.  

I diagram 1 blev det bevisat att optisk fiber av plast alltid emitterar ljus, även om den är helt 

obehandlad från rulle. Redan i detta stadium hade fibern läckt ut över 50% av ljuset efter 120 

cm, vilket var betydligt högre än förväntat.  

Diagram 2 visar att den optiska fibern som är slipad med allrengöringssvamp är mer skadad 

än den som är slipad med smärgelduk. Detta är något förvånande då smärgelduken känns som 

att den borde förstöra ytan mer på den optiska fibern. Det kan vara så att den optiska fibern 

som slipats med allrengöringssvamp fått någon annan skada under spolningsprocessen som 

gör att den läcker ut mer ljus. En annan teori är att allrengöringssvampen slipar den optiska 

fibern mer jämnt, medan smärgelduken slipar mer stötvis. Detta upplevdes vid bedömningen 

av sliptesterna, se tabell 10, där optiska fibrer slipade med allrengöringssvamp bedömdes lysa 

jämnare än de slipade med smärgelduk. Hade fler mätningar utförts hade möjligtvis resultatet 

sett annorlunda ut.  
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5.5 Källdiskussion 

Alla källor som används i rapporten har blivit bedömda om deras trovärdighet. 

Företagshemsidor har granskats kritiskt då de oftast är vinklade till företagens fördel. Många 

av källorna som innefattar optiska fibrer och textil har varit riktat mot design, vilket varit svårt 

att anpassa till ett industriellt synsätt. 

6. Slutsats 

Det är fullt möjligt att väva med de optiska fibrerna i varpen. Fibrerna klarar 

vävningsprocessen bra och de går inte av. Problemet ligger i att de optiska fibrerna inte klarar 

av de krökningar som de utsätts för i väven. Krökningarna ger permanenta skador på den 

optiska fibern och ljuset läcker ut alltför snabbt. En ny bindning måste konstrueras där de 

optiska fibrerna ligger rakt i väven.  

Då plastfibern i sig alltid sidemitterar lite ljus och eftersom den är känslig för små krökningar, 

skulle slipningsprocessen kunna uteslutas. Det kräver dock nya tester för att skapa en 

bindning med måttliga krökningar, för att få en jämn ljusemittering hela vävens längd.  

Något som måste undersökas vidare är hur de optiska fibrerna ska placeras i varpen om en 

industriell produktion ska kunna ske. Även problemet om hur de optiska fibrerna ska samlas 

ihop i slutet av väven kvarstår.  
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Bilaga 1. Vävsedel till provväv. 

 

Vävslag: Provvävning av optisk fiber, tuskaft, satin, kypert, 8 skaft och spider weave, 5 skaft 

Varp: Polyeten monofilament, vit och transparant  

Inslag: Polyeten monofilament, vit och transperent, optisk fiber 0,25 mm Ø, glas och plast. 

Sked och trädning: 60/10, 1 tråd i solv, 2 trådar i rör 

Stadkant: - 

Varptäthet: 12 trådar/cm 

Inslagstäthet: Varierade 

Skedbredd: 40 cm 

Trådantal: 480 trådar 

Varplängd:  Tyglängd: 4,0 m 

Framknytning + Efsingar: 0,20 + 0,10*8 = 1,0 m 

Längd att varpa: 5,0 m 

Varplängd: 0,75 m*6 + 0,60 = 5,10 m (0,75 meters varpa) 

Solvordning: Tuskaft, satin och kypert: Rakt igenom på 8 skaft enligt nedan. 

 

    

 

 

 

 

Spider weave: Solvas på 5 skaft enligt nedan.  

 

 

 

 

 

Varpordning:  

 

Transparant 240  240 

Vit  240 240 

Total 480 



Garnåtgång till varp: Transparant: 240 trådar * 5,10 m = 1224 m 

  Vit: 240 trådar * 5,10 m = 1224 m 

Förskedsuträkning: 

Försked: Redkam 

Förskedsbredd: 40 cm 

Rörantal: 40 rör 

Trådantal: 480 trådar 

Varpa med: 2 tråd = 4 trådar/trädning 

Antal trädningar: 480/4 = 120 trädningar 

Trädning i försked: 120/40 = 3 trädningar i rör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2. Bindningar till provväv 

Tuskaft 

 
 

Satin 

 

Batavia 4/4 

 

Korskypert 



Spider weave 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3. Bindningar till vävmaskinen 

Batavia 4/4 med flotteringar 

 

Korskypert 4/4 med flotteringar 

 



Batavia 4/4 

 

 

 

 

 



Bilaga 4. Mätresultat från ljusmätningar i optiklaboratoriet. 

 Tabell 1. Mätresultat till diagram 1. 

 

 Tabell 2. Mätresultat till diagram 2. 

 

Tabell 3. Mätresultat till diagram 3. 

Typ In-ljus, mW Ut-ljus, mW Ljusförlust i % 

Obeh. från rulle 120, cm 4,1 2,0 51 

Obeh. från spolpipa, 120 cm 3,0 0,49 84 

Obeh. i väv, batavia 4/4 med 

flotteringar, 120 cm 

10 0 100 

Obeh. utdragen, batavia 4/4 med 

flotteringar, 120 cm 

14 0 100 

Typ In-ljus, mW Ut-ljus, mW Ljusförlust i % 

Obehandlad, från spolpipa, 120 

cm 

3,0 0,49 84 

Allrengöringssvamp, från 

spolpipa, 120 cm 

15,0 1,1 93 

Smärgelduk, från spolpipa, 120 

cm 

12,0 1,0 92 

Typ In-ljus, mW Ut-ljus, mW Ljusförlust i % 

50 cm 3,3 0,017 99 

40 cm 3,2 0,05 98 

30 cm 26 0,75 97 

20 cm 22 1,0 95 

10 cm 22 1,6 93 

5 cm 21 2,6 88 



Bilaga 5. YARN SPECIFICATION 

    NNaammee  ooff  ssuupppplliieerr::  LLuuddvviigg  SSvveennssssoonn  AABB  
BBuuyyeerr’’ss  aarrttiiccllee  nnoo::  330033  557755  886688  SSuupppplliieerr’’ss  aarrttiiccllee  nnoo::  110033  550066  445599  
 

Fibre material (%) Length of fibre (mm) Linear density of fibre (dTex) Number of filaments 
100% Polyeten  420 1 
    
    
For acrylic fibres – please indicate if it is dry- or wet spinned? ________________________________ 
 
If additives are added – please describe which ones are used. _______________________________ 

 Specification Tolerances Notes 
Yarn count  ± 5 %  
Colour shade As Master Sample ΔE = 1  
Tensile strength  

(CRE) cN/tex 

   

Tensile strength CV%    
Elongation (CRE)    
Elongation CV%    
Yarn evenness CV%    
Yarn evenness Neps/km + 

200 % 

               + 280 % 

   

Thick places + 50 %    
Thin places – 50 %    
    
Twist rotation (rpm)    
Twist direction (S or Z)    
Twin rotation (rpm)    
Twin direction (S or Z)    
Twist method:  
If the yarn is textured, please describe method:  
If the yarn is intermingled, 

please describe  

Method: Frequency: Air pressure: 

If the yarn is fixed, please describe method:  
Boil shrinkage (%):  
 

Type of yarn cone: cylinder Length of yarn cone: 28,9 cm 
Yarn cone material: Plastic Yarn cone inside diameter 

(mm): 

89 

Make up:  Yarn cone outside diameter Top:     99          Base: 99 
Package of yarn:  Yarn cone weight (kg) 0,400 
Length of yarn/cone (m):  38 000 Yarn cone + yarn weight 

(kg) 

2,0 

Bunch  

 

Yes 

 

X No   

 

Compliance with Oko-Tex Standard  

100 Product Class _________________      (I-IV) 

  

X       

Yes  No  

  

          Article will be used in Oeko-Tex certified fabric = requirements must be met 

          Please enclose certificate or other documentation 

Compliance with EC Eco Label Scheme for Textiles 

 

  

X       

Yes  No  

                  Article will be used in “EU flower” labelled fabric = requirements must be met 

                 Please enclose certificate or other documentation 

Compliance with Act of Conduct in your company   

(BSCI Document March 2004) 

  

X       

Yes  No  

 

                         Requirements regarding Act of Conduct must be met by your organisation at the latest  

                         in beginning of year 2006. 

                         Please enclose certificate or other documentation 

 

__________________________________________  ___________________________________________ 

Supplier’s signature and date   Buyer’s Signature and date



Bilaga 6. YARN SPECIFICATION 

    NNaammee  ooff  ssuupppplliieerr::  LLuuddvviigg  SSvveennssssoonn  AABB  
BBuuyyeerr’’ss  aarrttiiccllee  nnoo::  330033  447755  886699  SSuupppplliieerr’’ss  aarrttiiccllee  nnoo::  110077  440066  445555  
 

Fibre material (%) Length of fibre (mm) Linear density of fibre (dTex) Number of filaments 
100% Polyester  280 1 
    
    
For acrylic fibres – please indicate if it is dry- or wet spinned? ________________________________ 

 

If additives are added – please describe which ones are used. _______________________________ 

 Specification Tolerances Notes 
Yarn count  ± 5 %  
Colour shade As Master Sample ΔE = 1  
Tensile strength  

(CRE) cN/tex 

   

Tensile strength CV%    
Elongation (CRE)    
Elongation CV%    
Yarn evenness CV%    
Yarn evenness Neps/km + 

200 % 

               + 280 % 

   

Thick places + 50 %    
Thin places – 50 %    
    
Twist rotation (rpm)    
Twist direction (S or Z)    
Twin rotation (rpm)    
Twin direction (S or Z)    
Twist method:  
If the yarn is textured, please describe method:  
If the yarn is intermingled, 

please describe  

Method: Frequency: Air pressure: 

If the yarn is fixed, please describe method:  
Boil shrinkage (%):  
 

Type of yarn cone: cylinder Length of yarn cone: 28,9 cm 
Yarn cone material: Plastic Yarn cone inside diameter 

(mm): 

89 

Make up:  Yarn cone outside diameter Top:     99          Base: 99 
Package of yarn:  Yarn cone weight (kg) 0,400 
Length of yarn/cone (m):  57 000 Yarn cone + yarn weight 

(kg) 

2,0 

Bunch  

 

Yes 

 

X No   

 

Compliance with Oko-Tex Standard  

100 Product Class _________________      (I-IV) 

  

X       

Yes  No  

  

          Article will be used in Oeko-Tex certified fabric = requirements must be met 

          Please enclose certificate or other documentation 
Compliance with EC Eco Label Scheme for Textiles 

 

  

X       

Yes  No  

                  Article will be used in “EU flower” labelled fabric = requirements must be met 

                 Please enclose certificate or other documentation 
Compliance with Act of Conduct in your company   

(BSCI Document March 2004) 

  

X       

Yes  No  

 

                         Requirements regarding Act of Conduct must be met by your organisation at the latest  

                         in beginning of year 2006. 

                         Please enclose certificate or other documentation 
 

 

__________________________________________  ___________________________________________ 

Supplier’s signature and date   Buyer’s Signature and date



Bilaga 7. Vävsedel till batavia 4/4 med flotteringar, polyeteninslag. 

   

 

 



Bilaga 8. Vävsedel till korskypert med flotteringar, polyeteninslag. 

 

 



Bilaga 9. Vävsedel till batavia 4/4, polyeteninslag. 

 

 



Bilaga 10. Vävsedel till korskypert med flotteringar, lininslag. 
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